FLISER OG FUGER
RENGJØRING OG PLEIE MED ALFIX

Som produsent av fliselim og fugemasse vil vi
gjerne sikre at du blir mest mulig fornøyd med
våre produkter.
Derfor gir vi deg disse tipsene om rengjøring og
pleie av fliser og flisefuger.

alfix.com

Rengjøring for kalk og sementslør
Surt rengjøringsmiddel forå fjerne kalk og sementslør fra f.eks. fliser, klinker og mosaikk samt til rengjøring av sanitærområder.
Alfix Rensevæske fortynnes med rent vann i forholdet 1:5 - 1:10. Overflaten forvannes med rent vann og oppløsningen påføres
deretter med svamp. Etter en virketid på 5 - 10 minutter skures overflaten, og vaskes deretter med rent vann.
Ev. nøytralisering av overskytende syre kan gjøres med et alkalisk rengjøringsmiddel, f.eks Alfix Grunnrens.
OBS: Foreta først en prøve med oppløsningen før du går i gang. Noen belegg, bl.a. marmor og emalje, tåler ikke syre.

Alfix Rensevæske

Rengjøring av fugeslør
Pulverbasert, surt rengjøringsmiddel til fjerning av kalk, rust og sementslør etter fuging av f.eks. keramiske fliser,
klinker, tegl, granitt osv. Alfix Syr a’ oppløses i vann i forholdet 1:6 - 1:20, avhengig av hvor tilsmusset overflaten er.
Overflaten forvannes rikelig med rent vann, og deretter påføres/skrubbes oppløsningen avsnittsvis med
plastskuresvamp. Etter en kort virketid vaskes overflaten grundig ren med rent vann.
OBS: Foreta først en prøve med oppløsningen før du går i gang. Noen belegg, bl.a. marmor og emalje, tåler ikke syre.

Alfix Syr a'

Grunnrengjøring
Alkalisk grunnrengjøringsmiddel til avfetting og rensing av eldre overflater før behandling med f.eks. nye
fliser eller puss samt til sluttrengjøring i nybygg.
Alfix Grunnrens fortynnes med rent vann i forholdet 1:10. Overflaten påføres vaskevann i rikelig mengde.
Etter en virketid på ca. 10 minutter skures flisene med børste eller nylonskurematte. Vask deretter med rent
vann. Prosessen gjentas inntil fliser og fuger er rene.

Alfix Grunnrens

Daglig pleie
Kombinert vaske-/pleiemiddel med innhold av voks som rengjør og pleier i én arbeidsgang. Til overflater hvor man
ønsker en sklisikker beskyttelsesfilm med et silkematt utseende. Velegnet til porefylling av tegl og naturstein som gir
mer dybde og fremhever farge. Alfix Gulvpleie tilsettes i vaskevannet, 1,4-1,2 dl til 10 l vann. Første gangs porefylling
krever en kraftigere konsentrasjon gulvpleie. Tilsettes vann i blanding 1:5 til 1:10 og vaskes inn i overflaten.
Ikke ettervask med rent vann! Hvis det ønskes ytterligere glans (halvblank), kan den tørre overflaten etterpoleres.

Alfix Gulvpleie

Daglig rengjøring
Alkalisk rengjøringsmiddel uten voks til regelmessig vask og pleie av fliser, f.eks. marmor og porcellanatofliser. Ved
regelmessig bruk i våtrom unngår man oppbygging av kalkbelegg på overflaten. Kan brukes på alle keramiske
overflater. Tilsett Alfix Marmor- og keramikkvask i vaskevannet. 1,4-1,2 dl til 10 l vann. Overflaten såpes inn med
børste eller skuresvamp. La det sitte i 5-10 minutter og vask av med rent vann. Alfix Marmor- og keramikkvask kan
også brukes i spray/forstøverflaske: Tilsett 1 full hette til 2 l vann. Spray på f.eks. overflater i dusjkabinetter, på
sanitær- og blandebatterier. Skyll med vann etter en kort virketid.

Glaserte fliser
Mosaikk, syrefaste
Porcellanatofliser
Glaserte klinker
- vannopptak opptil 6 %

Hardtbrente, uglaserte matte
klinker

Matte, uglaserte, porøse
klinker
Tegl
- vannopptak over 6 %

Upolert marmor Skifer
Naturstein

Marmorstein /
polert marmor / skifer /
naturstein / terrazzo

Håndverkerrengjøring

Porefylling
Forsegling

Grunn- og periodisk
rengjøring
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Alfix Marmor- og keramikvask

